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WAGUS ET 
WAG 1 

 

*20.7.2007                CZ 000564171 053     chovatel: ing. Müller Zdeněk, Mnětice 
 

PŮVOD:    
     
Westholme SHIGETANAKA Hirashigetayasu 

AU 000000000063 Westholme Tae V111 

PW Tsukubane ITOMICHI 

NL 000367277536, Nizozemí Newby Ridge Tsukubane 
 
 
Wagyu znamená na „japonský způsob“. Skot plemene wagyu pochází z Japonska z oblasti Kobe. Zde  byl po 
staletí izolovaně chován a využíván k tahu při obdělávání rýžových polí. Japonci v té době většinou nejedli 
hovězí. Po otevření přístavu v Kobe koncem 19. století se začala šířit po světě sláva vynikající chuti hovězího 
masa tamního skotu. Důvodem je extrémní podíl intramuskulárního tuku, aniž by docházelo k ukládání 
podkožního tuku. Wagyu se přizpůsobil skromným podmínkám výživy, kde hlavní složkou krmiva byla 
nezáživná rýžová sláma. Aby prospěli jejímu zažívání, Japonci dnes používají při výkrmu speciální postupy, 
jakými je přídavek piva nebo masáže a česání. Steaky z japonského wagyu z oblasti Kobe se označují Kobe 
beef. 
Plemeno wagyu se rozšířilo do Austrálie, USA, v Evropě se chová např. v Nizozemsku a postupuje do Německa i 
do Česka. Vysoká poptávka po steacích wagyu, jejichž ceny se v restauracích pohybují v astronomicé výši 
(jatečný trup wagyu stojí mezi 10 až 20 tisíci dolary) daly vznik hovězímu tzv. Kobe style. Jde o maso z kříženců 
s plemenem aberdeen angus. Američané či Britové krmí tyto křížence již nikoliv pivem, ale nejprve je odchovají 
na pastvě a pak krmí kukuřicí, vojtěškou, ječmenem a pšeničnou slámou.  Porážejí je ve věku 30 až 35 měsíců. 
Podle nich rozdíl oproti Kobe beef není významný. 
Plemeno wagyu je černého i červeného plášťového zbarvení, menšího rámce, pevné konstituce. Telí se snadno, 
plemeno je odolné k podmínkám prostředí, má klidný temperament a dobrou plodnost. 
Maso vyniká nejen mramorováním, jehož tuk je nosičem chuťových vlastností, ale i nízkým obsahem 
cholesterolu a vysokým podílem masných nenasycených kyselin. 
První býk v inseminaci v České republice je Wagus WAG 1. Narodil se po importu embrya z Nizozemska v chovu 
Ing. Josefa Müllera. 
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